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ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
Τον περασμένο Μάιο η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ανακοίνωσε την πρώτη προκήρυξη της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» η οποία έχει ως κύριο
στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας. O συντονισμός της διαδικασίας
αξιολόγησης έγινε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ)
Έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης
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και η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
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Στην παρούσα φάση το ΕΣΕΤ κρίνει σκόπιμο να επαναλάβει ορισμένες από τις βασικές
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αρχές της αξιολόγησης, προσθέτοντας και ορισμένες γενικές παρατηρήσεις.
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Ένα πρώτο, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ήταν η
εντυπωσιακή

ανταπόκριση

της

επιστημονικής

κοινότητας

στην

προκήρυξη.

Υποβλήθηκαν περίπου 1500 προτάσεις ενώ ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εκτιμάται ότι
επαρκεί για τη χρηματοδότηση μόνον 120 εξ αυτών. Είναι προφανές ότι το γεγονός αυτό
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο της αξιολόγησης.
Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το ΕΣΕΤ θα επιδιώξει να
ακολουθήσουν και νέες προκηρύξεις της δράσης αυτής στο άμεσο μέλλον, με στόχο να
επαναλαμβάνονται περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μια δεύτερη πρόσκληση
έχει ήδη προγραμματιστεί και αναμένεται να ανακοινωθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ
Φεβρουαρίου και Μαρτίου τ.ε.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης, το δύσκολο έργο της αξιολόγησης
ανέλαβαν 10 Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.) Τα μέλη των Θ.Ε. είναι υψηλού κύρους
επιστήμονες του εξωτερικού οι οποίοι ορίσθηκαν μετά από εισήγηση του ΕΣΕΤ. Τα
μέλη των Θ.Ε. πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να λάβουν αμοιβή και τα ονόματά
τους θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Θα πρέπει στο
σημείο αυτό να επισημανθεί ότι το ΕΣΕΤ δεν παρενέβη και δεν επηρέασε με
οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης κάθε πρόταση αξιολογήθηκε από τουλάχιστον δύο μέλη της
αντίστοιχης Θ.Ε. Στη συνέχεια οι Θ.Ε. επέλεξαν ένα μικρό αριθμό προτάσεων οι οποίες
προχώρησαν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Η επιλογή αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής
απόφασης της κάθε Θ.Ε, η οποία εξέτασε και κατέταξε το σύνολο των προτάσεων της
αρμοδιότητάς της.
Το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης αξιολόγησης αντιπροσωπεύει τη συλλογική άποψη της Θ.Ε. και
δεν προήλθε από απλή άθροιση των βαθμολογιών που έλαβε η κάθε πρόταση στο πρώτο στάδιο της
αξιολόγησης.
Τα στοιχεία των προτάσεων οι οποίες δεν προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης έχουν
γνωστοποιηθεί στη ΓΓΕΤ. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προτάσεων αυτών έχουν πρόσβαση
στη βαθμολογία που έλαβαν στην πρώτη φάση καθώς και στα σχόλια των αξιολογητών. Οι
πληροφορίες αυτές τους διαβιβάζονται εμπιστευτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
αξιολόγησης.
Οι προτάσεις, οι οποίες επελέγησαν στην πρώτη φάση και προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο της
αξιολόγησης, θα αξιολογηθούν εκ νέου από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και στη συνέχεια οι
Θ.Ε. θα καταρτίσουν τους τελικούς καταλόγους των προτάσεων για χρηματοδότηση και θα τους
διαβιβάσουν στο ΕΣΕΤ. Όπως και στο πρώτο στάδιο, οι κατάλογοι αυτοί θα είναι αποτέλεσμα
συλλογικής απόφασης της κάθε Θ.Ε.
Σε μία τελική συνάντηση του ΕΣΕΤ με τους προέδρους των Θ.Ε., η οποία θα λάβει χώρα εντός του
Φεβρουαρίου τ.ε., θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των προτάσεων οι οποίες θα
χρηματοδοτηθούν. Κατά τη συνάντηση αυτή το ΕΣΕΤ δεν πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στη
σειρά κατάταξης των προτάσεων στους πίνακες που θα υποβληθούν από τις Θ.Ε.
Η ΓΓΕΤ θα δημοσιεύσει μόνο τον κατάλογο των προτάσεων οι οποίες με την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης θα εγκριθούν τελικά για χρηματοδότηση.
Οι προτάσεις οι οποίες δεν επελέγησαν από τις Θ.Ε. και δεν προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο της
αξιολόγησης δεν θα χρηματοδοτηθούν. Από τις Θ.Ε. επισημάνθηκε ότι ανάμεσα στις προτάσεις
που δεν προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο υπάρχουν προτάσεις υψηλής επιστημονικής ποιότητας
και ότι η επιλογή ήταν, συχνά, πολύ δύσκολη. Το ΕΣΕΤ αναγνωρίζει το πρόβλημα αυτό αλλά ο
διαθέσιμος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος επιτρέπει τη χρηματοδότηση περιορισμένου μόνον
αριθμού προτάσεων.

Το ΕΣΕΤ έχει την πεποίθηση ότι μακροπρόθεσμα η λύση στο πρόβλημα αυτό βρίσκεται στην
τακτική επανάληψη των προκηρύξεων της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και θα συνεχίσει να εστιάζει την
προσπάθειά του προς την κατεύθυνση αυτή.
Το ΕΣΕΤ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη των Θεματικών Επιτροπών για την αφοσίωση και τη
συνέπεια με την οποία εργάσθηκαν για την αξιολόγηση των προτάσεων της «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» καθώς
και τα μέλη της ομάδας υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας, χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των οποίων προχώρησε η
αξιολόγηση εντός του εξαιρετικά πιεστικού χρονοδιαγράμματος.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά την επιστημονική κοινότητα για την εξαιρετική ανταπόκριση στην
προκήρυξη της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Προσβλέπουμε στο να προκηρύσσεται η Δράση αυτή σε
ετήσια βάση έτσι ώστε η επιστημονική κοινότητα της χώρας να μπορεί να βασίζεται σε αυτή για
τη χρηματοδότηση των ΑΡΙΣΤΩΝ ιδεών και προγραμμάτων που έχει να προσφέρει η Ελληνική
επιστήμη και τεχνολογία.

